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EXEMPCIÓ IRPF PRESTACIONS MATERNITAT/PATERNITAT
La sentència del Tribunal Suprem de data 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) va establir que
les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social (INSS) estaven exemptes de l’IRPF.
Per la seva part, la Direcció General de Tributs ha interpretat que aquesta exempció també és
aplicable a les prestacions de paternitat percebudes de la Seguretat Social (INSS).
A partir d’aquí, i després que finalment s’hagi habilitat un formulari per poder demanar la devolució
que correspongui dels exercicis no prescrits, podem distingir els següents supòsits:
1) Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018
En la propera campanya de la declaració de renda del 2018, que s’ha de presentar entre l’abril i el
juny del 2019, les prestacions per maternitat/paternitat percebudes apareixeran com a rendes
exemptes. En el cas que s’hagin practicat retencions sobre prestacions per maternitat/paternitat, seran
plenament deduïbles.
En tot cas, a partir de la sentència del Tribunal Suprem, l’INSS ha deixat de practicar retencions
sobre les prestacions abonades.
2) Prestacions percebudes els anys 2014, 2015, 2016 i 2017
Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions de l’IRPF en les quals es van
incloure les rendes corresponents a prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat
Social. Si les rendes es varen percebre en mes d’un any, caldrà demanar la rectificació de la
declaració de l’IRPF de cada any.
2014 i 2015: el formulari ja està habilitat
L’AEAT ha habilitat un formulari específic per tal de facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015,
que està disponible a la seva pàgina web www.agenciatributaria.es.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campa
nas_/Prestacion_maternidad/_INFORMACION/Informacion_General/Informacion_General.shtml
En el formulari cal especificar els anys en els que es va percebre la prestació i el número de compte
bancari on es vol rebre la devolució. El contribuent que sol·licita la devolució ha de ser titular del
compte bancari.
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2016 i 2017: el formulari estarà habilitat a partir de 2019
A partir de gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de
les declaracions dels anys 2016 i 2017.
Al fer la sol·licitud no es necessari adjuntar cap certificat de la Seguretat Social que acrediti les
prestacions percebudes, ja que en aquest cas l’AEAT recavarà directament de la Seguretat Social
tota la informació necessària per a resoldre el procediment.
El formulari es pot presentar a través de la seu electrònica de l’AEAT mitjançant el sistema REN
(número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o Certificat electrònic.
3) Sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o
reclamació:
L’aplicació de l’exempció correspondrà a l’òrgan que estigui tramitant la reclamació, i no serà
necessària la presentació de cap sol·licitud addicional.
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